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Ata da Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Trairão. Quarto 

Período Legislativo Biênio do ano de dois mil e dezessete e dois mil e dezoito. 

Dezessete dias do mês de agosto, do corrente ano, desta cidade de Trairão, 

Estado do Pará, República Federativa do Brasil, reuniu-se o Poder Legislativo 

Municipal de Trairão, 09:34 h (nove horas e trinta e quatro minutos) sob a 

Presidência do vereador Cleiton Guimarães Melo, Vice-Presidente a 

vereadora Elzimar Ramos de Farias, primeiro secretário o vereador Ariston 

Gonçalves, e segundo secretário o vereador José Sabino Clementino Silva. 

O Presidente, invocando o preceito regimental, declarou aberta a sessão, 

solicitando ao primeiro secretário Ariston Gonçalves, que efetuasse a 

chamada dos vereadores: Cleiton Guimarães Melo, Frank Sousa da Silva, 

José Odair Pereira Matos, José Ferrari, João Natanael Silva Souza, Elio 

Alves de Barros, Luiz José Riffel, Valdonêz José Souza Guimarães, José 

Sabino Clementino Silva, Elzimar Ramos de Farias, Ariston Gonçalves. 

Seguindo, o Presidente solicitou ao vereador Líder do governo João Natanael 

Silva Souza efetuasse um trecho da bíblia sagrada. Em seguida fez uso da 

tribuna o Senhor Edilson Clemente Souza (baixinho do Caracol). 

Cumprimentou a todos presente, falou que no início da construção da BR 163 

foi feito um plano, (plano BR 163 sustentável) e até hoje somente uma entidade 

que foi beneficiada com este projeto. O mesmo diz que nesta liderança está 

sendo discutido muitos assuntos relativos, e tudo que está sendo discutido está 

inserido neste documento, o qual o mesmo deixa na Câmara para ser 

analisado.Com a palavra o vereador José Sabino Clementino Silva, saudou a 

presença de todos. Falou sobre a saúde do município de Trairão o mesmo diz 

que esteve com sua esposa passando mal, onde foi mal atendido no hospital 

pelo médico Doutor Ari que estava de plantão, o mesmo diz que assinará um 

oficio pedindo afastamento do médico. Relatou que está entrando com 

requerimento juntamente com Presidente Cleiton Guimarães Melo para compra 

de aparelho de Ultrassom e Raio X, para melhorar a qualidade da saúde do 

município. Usou a palavra Luiz José Riffel, cumprimentou a todos presente, 

agradeceu o apoio dos deputados e prefeito do município que ajudaram na 

formatura de formandos de Caracol. Falou sobre a saúde do município de 

Trairão, disse o mesmo que não foi realizado a festa da banana para compra 

de aparelho de ultrassom, o mesmo quer saber onde está o dinheiro emendas 

conseguido pelos vereadores para saúde. Expos que não adiante fazer 

requerimento, pois não são respondidos. Disse ainda que da comunidade de 

Tucunaré em diante estão sendo abandonadas falta de manutenção nas 

comunidades, pediu aos demais vereadores ação. Com a palavra a Vereadora 



Elzimar Ramos de Farias, saudou a todos presente, relatou sobre sua viajem 

juntamente com secretária de meio ambiente, onde foi conseguido várias 

coisas com Deputado Wladimir e Vice-Presidente Renilce Nicodemos. 

Parabenizou o Prefeito do município de Trairão pelo asfaltamento conseguido. 

Expos também que as comunidades de Tucunaré em diante são esquecidas 

pela autoridade do município. A mesma pede ao Presidente Cleiton que chame 

para uma conversa os funcionários da Câmara principalmente os que fazem a 

pauta e requerimento, pois a mesma pediu que fizesse uns requerimentos, 

onde não foram feitos nenhum requerimento pedido. Relatou ainda sobre sua 

renuncia do cargo de Vice-presidente da Casa de Lei, a mesma diz que precisa 

– se de muitas melhoras na Câmara. Com a palavra o Vereador José Ferrari, 

saudou a todos presente, disse que está feliz pelo começo de trabalho na 

Câmara. Parabenizou a Vereadora Elzimar por se preocupar em localizar as 

piçarreiras nas comunidades. Falou ainda sobre a organização das estradas e 

ruas em que o Prefeito vem fazendo, o mesmo diz que não é possível 

organizar todas estradas e ruas em um dia, precisa-se de paciência, pois o 

prefeito vem tentando fazer melhorias no nosso município e comunidades 

vizinhas. Convidou a todos para participarem da festa em prol a construção da 

igreja católica na comunidade Santa Rita. Com a palavra o Vereador José 

Odair Pereira Matos, saudou a todos presente, relatou sobre o 

constrangimento em que o Vereador José Sabino passou no hospital municipal 

de Trairão, o mesmo disse que os vereadores não podem deixar isso 

acontecer. Falou o mesmo sobre as emendas em que foram a busca em 

Brasília, disse que todos querem saber onde foi distribuído todas emendas 

conseguidas. Com a palavra o Vereador Frank Sousa da Silva, cumprimentou 

a todos, falou sobre a saúde, o ato que teve o médico do município é 

inaceitável. Parabenizou o secretário de obras pelo trabalho feito, disse que 

precisasse ir para as comunidades que estão intrafegáveis. Apresentou um 

amigo que está formado em técnico agrícola e está desempregado pois o 

Prefeito disse que não pode contratá-lo, onde tem duas secretárias que não 

fazem nada na Prefeitura, onde poderia dar oportunidade para o mesmo. Com 

a palavra o Vereador Líder do Governo João Natanael Silva Souza, 

cumprimentou a todos presente. Falou sobre a importância de ser solidário 

entre os vereadores. Relatou ainda que foi comprado aparelho de Raio X e que 

foi concertado aparelho de ultrassom. Expos um exemplo de uma cidade por 

nome Cabaceiras, disse o mesmo que devemos ter a mesma visão os demais 

vereadores se unir e fazer a diferença pelo município. Com a palavra o 

Vereador Ariston Gonçalves, saudou a todos presente. Relatou sobre o 

acontecimento com Vereador José Sabino, disse que é u erro médico e que 

pode ser corrigido. Falou sobre a geração de emprego através da madeira, 

pediu uma reunião aos demais vereadores para conversar com a Policia Militar, 

IBAMA e CMBIU que tenta extorquir os madeireiros. Parabenizou o Deputado 

Estadual Celso Sabino e o Deputado Chapadinha pelos recursos ao nosso 

município. Expos sobre o trabalho do Prefeito do Município, disse o esmo que 

todos querem um município melhor. Com a palavra o Vereador Valdonêz José 

Souza Guimarães, cumprimentou a todos presente. Falou sobre a cirurgia de 

um amigo es funcionário do Prefeito, o qual teve uma fratura bem delicada e 



precisa de dinheiro para fazer a cirurgia, onde o Prefeito se comprometeu a 

pagar a cirurgia, pediu ao chefe de gabinete que possa falar com o Prefeito 

para resolver esta situação. Relatou sobre a secretaria de obras pelo empenho 

e ótimo trabalho desenvolvido. Parabenizou o presidente da Câmara Cleiton 

pelo trabalho que vem fazendo ao decorrer de sua presidência.  Com a palavra 

o Vereador Elio Alves de Barros, saudou a todos presente. Falou sobre as 

maquinas da secretaria de obras que já se encontram em Caracol, disse o 

mesmo que já encontrou juntamente com Prefeito a piçarra para arruar as ruas 

de Caracol. Falou também que a secretaria de obras irá começar a trabalhar 

nas vicinais de Caracol e diante. Relatou sobre a péssima energia em que se 

encontra em Caracol. Passando a ordem do dia foi apresentado o 

requerimento n° 078/ 2018, de autoria da Vereadora Elzimar Ramos de 

Farias, solicitando ao executivo a recuperação de Ramais de Vicinais da 

Glebas 038 ao 048. Requerimento n° 079/2018, de autoria dos Vereadores 

José Sabino Clementino Silva e Cleiton Guimarães Melo, solicitando ao 

executivo a aquisição de uma máquina de ultrassom e raio x em caráter de 

urgência para o HMT. Requerimento n° 080/2018 de autoria do Vereador 

José Ferrari, solicita que o Governo Municipal, por interesse público venha 

adquirir um imóvel que está litigio na justiça no Bairro Palhal, inclusive há um 

cemitério no âmbito do imóvel. OF/GAB/PCMT n° 45/2018, renuncia na função 

de Vice-Presidente desta Casa, biênio 2018/2018 estabelecida no Art.39 do 

(RI) Elzimar Ramos de Farias. Apresentação do Projeto de Lei n° 009/2018 

que dispõe sobre a regularização fundiária Urbana no Município de Trairão e 

dá outras providencias. E não havendo mais matérias a tratar, às 11:40h (onze 

e quarenta horas) o Presidente deu por encerrada a sessão e, para constar, 

mandou que se lavrasse a presente ata que após lida, discutida será aprovada 

e pela mesa diretora assinada. Eu, Ariston Gonçalves, 

............................................., Primeiro Secretário a subscrevo e assino. 
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